บทสรุปสําหรับผูบริหาร
แผนปฏิ บั ติ ร าชการของมหาวิท ยาลั ย ราชภั ฏ สวนดุสิ ต ศูน ยก ารศึ กษานอกที่ ตั้ง นครนายก
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ กํา หนดทิศทางการพัฒ นามหาวิทยาลัย ที่มุงเนน การดําเนิน งาน
บนพื้ น ฐานความเชี่ ย วชาญของตนเองภายใต อั ต ลั ก ษณ ๔ ด า น ได แ ก อาหาร การศึ ก ษาปฐมวั ย
อุตสาหกรรมการบริการ และการพยาบาลและสุขภาวะ
โดยสรุปสาระสําคัญของแผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ นั้น ประกอบไดดวย
โครงรางองค การ (Organizational Profile) ของศูน ยฯ ปรัช ญา คา นิย มรว ม วิส ัย ทัศ น พัน ธกิจ
ประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงค กลยุทธ ความเชื่อมโยงระหวางประเด็นยุทธศาสตรกระทรวงศึกษาธิการ
กับประเด็นยุทธศาสตรและเปาประสงคของศูนยฯ
วงเงินงบประมาณ ซึ่งในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ มหาวิทยาลัยไดจัดสรรเงินงบประมาณแผนดิน
เปนคาใชจายตามแผนปฏิบัติงานใหกับศูนยฯ นครนายก ทั้งสิ้น ๔๕๕,๕๐๐ บาท (สี่แสนหาหมื่นหาพันหารอย
บาทถวน) ประกอบดวย สํานักงานศูนยฯ จํานวน ๒๘๑,๘๐๐ บาท (สองแสนแปดหมื่นหนึ่งพันแปดรอยบาทถวน)
การศึกษาปฐมวัย จํานวน ๑๗๓,๗๐๐ บาท (หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นสามพันเจ็ดรอยบาทถวน) และขอสนับสนุน
งบประมาณ จํานวน ๒,๔๑๘,๕๙๖ บาท (สองลานสี่แสนหนึ่งหมื่นแปดพันหารอยเกาสิบหกบาทถวน) ซึ่งได
นําไปจัดสรรสําหรับดําเนินงาน/โครงการตางๆ ตามแผนปฏิบัติงาน โดยจําแนกตามเปาประสงคดังนี้
๑. ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๑ การพัฒนาอัตลักษณมหาวิทยาลัยบนพื้นฐานของความเปนเลิศ
มี ๔ เปาประสงค คือ
๑.๑ หลักสูตรตรงความตองการและการจัดการเรียนการสอนมีมาตรฐานทันสมัย
๑.๒ ผลิตบัณฑิตมีคุณภาพและคุณธรรมตามมาตรฐานวิชาชีพ
๑.๓ ผลการวิจัยและวิชาการเปนที่ยอมรับในระดับชาติ/นานาชาติ
๑.๔ การมีสวนรวมในการพัฒนามหาวิทยาลัยของศิษยเกา
สรุปโครงการประเด็นยุทธศาสตรที่ ๑
๑. มีโครงการ จํานวน ๓ โครงการ ประกอบดวย
๑.๑ โครงการเสริมทักษะภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาคุณภาพผูเรียนสูอาเซียน
งบประมาณ ๒๐,๐๐๐ บาท
๑.๒ โครงการพัฒนาองคความรูดานการวัดและประเมินผลสาขาการศึกษาปฐมวัย
งบประมาณ ๓๐,๐๐๐ บาท
๑.๓ โครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการความรูสะเต็ม (STEM) ศึกษาสําหรับเด็กปฐมวัย
งบประมาณ ๒๐,๐๐๐ บาท
๒. รวมจํานวนเงินทั้งสามโครงการ ๗๐,๐๐๐ บาท
๒. ประเด็ น ยุ ทธศาสตร ที่ ๒ การสานประโยชน แ ละความร ว มมื อในการพั ฒนาความรู
และนวั ต กรรมของมหาวิทยาลัยและหนวยงานภายนอกเพื่อบริการวิชาการ มี ๔ เปาประสงค คือ
๒.๑ ขยายโอกาสและสงเสริมความเสมอภาคทางการศึกษา
๒.๒ พัฒนาองคความรูเพื่อเปนแนวทางในการแกไขปญหาทางสังคมทองถิ่น
๒.๓ สงเสริมการเขาสูประชาคมอาเซียน
๒.๔ มีความพึงพอใจของผูใชบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย
ค

สรุปโครงการประเด็นยุทธศาสตรที่ ๒
๑. มีโครงการ จํานวน ๓ โครงการ ประกอบดวย
๑.๑ โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรูสูครูการศึกษาปฐมวัย
งบประมาณ ๒๕,๐๐๐ บาท
๑.๒ โครงการการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสรางความเขมแข็งดวยกระบวนการวิจัย
สําหรับปราชญชุมชนในจังหวัดนครนายก
งบประมาณ ๕๒,๐๐๐ บาท
๑.๓ โครงการเอกลักษณความเปนหญิงไทย งามอยางมีคุณคา งามอยางกุลสตรีไทย
ณ. นครนายก
งบประมาณ ๗๐,๐๐๐ บาท
๒. รวมจํานวนเงินทั้งสามโครงการ ๑๔๗,๐๐๐ บาท
๓. ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๓ การรักษาบุคลากรที่เปนเลิศและพัฒนาสมรรถนะของบุคลากร
เพื่อยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา มี ๔ เปาประสงค คือ
๓.๑ บุคลากรมีความเชี่ยวชาญในศาสตร/วิชาชีพ
๓.๒ พัฒนาบุคลากรใหสอดคลองกับพันธกิจของศูนย
๓.๓ จัดสภาพแวดลอมที่เอื้อตอการเปนองคกรแหงการเรียนรู
๓.๔ สงเสริมการใชเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการจัดการ
สรุปโครงการประเด็นยุทธศาสตรที่ ๓
๑. มีโครงการ จํานวน ๔ โครงการ ประกอบดวย
๑.๑ โครงการการประกันคุณภาพทางการศึกษาภายใน (SAR) มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
ศูนยการศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก ประจําปการศึกษา ๒๕๕๗
งบประมาณ ๒๐,๐๐๐ บาท
๑.๒ โครงการฝกอบรมเชิงปฏิบตั ิการพัฒนาแนวทางการดําเนินงานของศูนยการศึกษานอกที่ตั้ง
นครนายก ตามเกณฑคุณภาพการศึกษาเพื่อการดําเนินการที่เปนเลิศ (EdPEx)
งบประมาณ ๒๗,๐๐๐ บาท
๑.๓ โครงการการจัดการความรูบนฐานขอมูลออนไลน
งบประมาณ ๒๖,๗๐๐ บาท
๑.๔ โครงการจัดซื้อหนังสือ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘
งบประมาณ ๓๓,๖๐๐ บาท
๒. รวมจํานวนเงินทั้งสี่โครงการ ๑๐๗,๓๐๐ บาท
๔. ประเด็ น ยุ ท ธศาสตร ที่ ๔ การบริห ารจัด การมหาวิท ยาลัยใหเ ทา ทัน การเปลี่ย นแปลง
เพื่อความอยูรอดและเติบโตที่ยั่งยืน มี ๔ เปาประสงค คือ
๔.๑ มีระบบการบริหารจัดการที่ดีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
๔.๒ มีระบบประกันคุณภาพภายในและการบริหารจัดการคลองตัวมีธรรมมาภิบาลตรวจสอบได
๔.๓ มีระบบเครือขายความรวมมือ
๔.๔ การประชาสัมพันธเชิงรุก
ง

สรุปประเด็นยุทธศาสตรที่ ๔
๑. มีโครงการ จํานวน ๕ โครงการ ประกอบดวย
๑.๑ โครงการจางเหมาบริการรักษาความปลอดภัย และจางเหมาบริการทําความสะอาด
ศูนยการศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก
งบประมาณ ๓๑๐,๐๘๐ บาท
๑.๒ โครงการคาใชจายประจําศูนยการศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก
งบประมาณ ๑,๐๘๘,๕๑๖.๓๘ บาท
๑.๓ โครงการจัดทําฐานขอมูลและเผยแพรในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส เพื่อเตรียมความพรอม
เขาสูประชาคมอาเซียน ศูนยการศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก
งบประมาณ ๑๐๐,๐๐๐ บาท
๑.๔ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารสํานักงาน ศูนยการศึกษานอกที่ตั้ง
นครนายก
งบประมาณ ๓๑,๒๐๐ บาท
๑.๕ โครงการคาตอบแทน ศูนยการศึกษานอกที่ตั้งนครนายก
งบประมาณ ๑,๐๒๐,๐๐๐ บาท
๒. รวมจํานวนเงินทั้งหาโครงการ ๒,๕๔๙,๗๙๖.๓๘ บาท
กระบวนการ รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัดและคาเปาหมาย ระยะเวลาปฏิบัติการ
งบประมาณ แหลงที่มาของงบประมาณ ผูรับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม การนําโครงการ/กิจกรรมไปสู
การปฏิบัติและติดตามประเมินผล ศูนยฯ ไดกําหนดตัวชี้วัดสําหรับการประเมินผลตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ตามแผนกลยุทธของศูนยการศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก

จ

